
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 6В019 Арнайы педагогика мамандарын даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 
6В01901 Дефектология 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 
В020 Арнайы педагогика бойынша мамандарды тарту 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Осы бағдарлама Арнайы педагогика саласында кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыруға бағытталған. 
2. Білім беру бағдарламасы "Арнайы педагогика", "Психология" бағытындағы 
жетекші оқытушыларды, қаланың және облыстың даму мүмкіндіктері шектеулі 

балаларға арналған арнайы және түзету мекемелерінің дефектологтары мен 

логопедтерін тарту арқылы жүзеге асырылады. 
3. "Minor" бағдарламасын таңдау аясында білім алушылар логопедтің жұмыс 

технологиясы, сурдопедагогтың жұмыс технологиясы, олигофренопедагогтың 

жұмыс технологиясы, тифлопедагогтың жұмыс технологиясы бойынша 

тереңдетілген мамандықтарға оқуға мүмкіндігі бар. 
4. Студенттер даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы және түзету 

мекемелерінде және "Зияткер" университетінің Ғылыми-білім беру орталығында 

Өндірістік және оқу практикасынан өтуге, педагогика, инклюзивті білім беру, 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу және оңалту 

саласында әртүрлі іс-шараларға қатысуға бірегей мүмкіндігі бар. 
5. Білім алушылар ғылыми жобаларға, халықаралық бағдарламаларға қатысу 

арқылы зерттеу құзыреттерін дамытуға мүмкіндігі бар. 
Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты 

Арнайы және инклюзивтік білім беру саласындағы кәсіби міндеттерді шеше 
алатын, түзету-дамыту қызметінің бағыттарын, нысандары мен әдістерін әзірлей 

алатын және дәлелді негіздей алатын, ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балалардың жеке-жеке ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіби шешімдер қабылдай 

алатын түзету педагогикасы саласындағы құзыретті маманды даярлау; арнайы 

білім беру ұйымдарында білім беру процесін реттейтін этикалық және құқықтық 

нормаларды білу және оларды өзінің кәсіби қызметінде пайдалану. 

БББ міндеттері 

1. Үздік әлемдік және Ұлттық тәжірибені ескере отырып, үздік әлемдік 

тәжірибелер мен инновациялық идеялар негізінде арнайы педагогика саласында 
педагог кадрларды даярлау; 
2. Диагностикалық-консультациялық, түзету-педагогикалық, ұйымдастыру-
басқару, консультативтік-әдістемелік және мәдени-ағарту қызметі саласында 

кәсіби құзыреттілікті дамыту. 
3. Адамгершілік, этикалық, экологиялық, азаматтық-құқықтық мәдениетті, 

парасаттылықты, жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды 

қалыптастыру; 
4. Мәселелерді кешенді көп деңгейлі шешу, командада және өз бетінше жұмыс 

істеу, көшбасшылық пен коллаборативизмге дайындық дағдыларын жетілдіру. 

БББ оқыту нәтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушы қабілетті: 
- отбасына, ұжымға, қоғамға, туған еліне қатысты өз құқықтарын, бостандықтары 
мен міндеттерін жүзеге асыру; 
- қоғамдық және кәсіби қызметті жауапкершілікпен жүзеге асыру; 
- мәдениеттерді, негізгі ақыл-ой операцияларын меңгеруді, өмір бойы оқуға 
ұмтылуды көрсету;  
- ұйымдастырушылық қабілеттерін, көшбасшылық қасиеттерін көрсету; 
- коммуникацияны ауызша және жазбаша түрде мемлекеттік, орыс және шет 
тілдерінде көрсету; 
- жеке, қоғамдық және кәсіби қызмет саласында негізгі заманауи ақпараттық-
коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолдану; 
- психологиялық механизмдердің мәнін, жеке ерекшеліктерін, субъектілердің 
ұстанымдары мен бағытын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде өзінің 



кәсіби қызметін жетілдіру; 
- кәсіби функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті негізгі психологиялық және 
педагогикалық әдістерді, тәсілдерді және құралдарды меңгеру; 
- мүмкіндігі шектеулі балалардың физикалық және жүйке-психикалық даму 
ерекшеліктерін бағалау және бақылау технологиясын қолдану;; 
- мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оқыту, дамыту және кәсіптік өзін-өзі анықтау 
мәселелері бойынша дамуында ауытқуы бар балалар мен ересектерге кеңес беру;  
- мүмкіндігі шектеулі адамдардың ата-аналарына және жалпы білім беретін 
педагогтарға кеңес беру. 
- психикалық және психофизиологиялық дамуының жалпы, ерекше 
заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін ескеру;; 
-Мемлекеттік әлеуметтік саясатты қалыптастыру принциптерін түсіну негізінде 
медициналық-психологиялық-әлеуметтік-педагогикалық жұмысты моделдеу 
және болжау; 
- мүмкіндігі шектеулі балалармен түзету-педагогикалық қызметтің теориялық 
негіздері мен технологияларын білу; 
-психикалық және сөйлеу үрдістерін дамыту әдістерін меңгеру, әлеуметтік 
маңызы бар дағдылар мен біліктерді қалыптастыру, олардың танымдық қызметін 
ынталандыру және күнделікті өмірде алынған дағдыларды қолдану; 
- арнайы және инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың өмір сүруінің оңтайлы әлеуметтік-орта және білім беру (кәсіби) 
жағдайларын ұйымдастыру және қамтамасыз ету; 
- мүмкіндігі шектеулі балалардың басқа мамандармен және отбасымен 
педагогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыру; 
- білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау ұйымдары жағдайында 
әртүрлі бұзылыстары бар балаларды тәрбиелеудің әртүрлі стратегиялық 
желілерінің мүмкіндіктерін түсіну және барабар бағалау; 

- дамуында әртүрлі ауытқулары бар ерте, мектепке дейінгі, мектеп жасындағы 
балаларды тәрбиелеу, оқыту және әлеуметтендіру сабақтастығын жүзеге асыру; 
- білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін IT, смарт және стем - 
технологияларды, АКТ-ны дербес қолдану, соның ішінде білім берудің 
жаңартылған мазмұны шеңберінде аралас және қашықтықтан оқыту жағдайында 
оқушыларды оқыту үшін өзіндік сандық білім беру ресурстарын құру үшін. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 
Берілетін дәреже 6В01901 Дефектология білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры  
Салалық біліктілік шеңбері 

бойынша біліктілік деңгейі  6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Маман лауазымдарының 

тізімі 

- олигофренопедагог; мұғалім; ақыл-ойы бұзылған балаларға арналған білім беру 

ұйымдарының логопед; 
- сурдопедагог; есту қабілеті бұзылған балаларға арналған бастауыш сынып 

мұғалімі; 
- логопед; сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған бастауыш сынып мұғалімі; 
- тифлопедагог; есту қабілеті зақымдалған балаларға арналған Бастауыш сынып 
мұғалімі; 
- ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды инклюзивті оқыту және 

тәрбиелеумен жалпы білім беретін мекемелердің дефектологы. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Жалпы білім беретін мектептер, түзету мектептері, оңалту орталықтары, түзету 

кабинеттері, мектепке дейінгі және мектеп мекемелері жанындағы логопедтік 

пункттер, техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері; педагог кадрлардың 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім департаменттері 

(басқармалары). 
 

  



Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация 

области образования 6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 6В019 Подготовка специалистов по специальной педагогике 

Код и наименование 

образовательной программы 6В01901 Дефектология 

Группы образовательных 

программ В020 Подготовка специалистов по специальной педагогике 

Уникальность 

образовательной программы  
 
 

1. Настоящая программа направлена на формирование профессиональных 

компетенций в области специальной педагогики. 
2. Образовательная программа реализуется с привлечением ведущих 

преподавателей направления «Специальная педагогика», «Психология», 

дефектологов и логопедов специальных и коррекционных учреждений для детей 
с ограниченными возможностями развития города и области. 
3. В рамках выбора программ "Minor" обучающиеся имеют возможность 

обучаться по углубленным специализациям: технологии работы логопеда, 

технологии работы сурдопедагога, технологии работы олигофренопедагога, 

технологии работы тифлопедагога. 
4. Студенты имеют уникальную возможность проходить производственную и 

учебную практику в специальных и коррекционных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями развития и в научно-образовательном центре 
университета «Зияткер», участвовать в различных мероприятиях в сфере 

педагогики, инклюзивного образования, социальной адаптации и реабилитации 

лиц с особыми образовательными потребностями и т.п. 
5. Обучающиеся имеют возможность развивать исследовательские компетенции 
через участие в научных проектах, международных программах. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка компетентного специалиста в сфере коррекционной педагогики, 

способного решать профессиональные задачи в области специального и 
инклюзивного образования, разрабатывать и аргументированно обосновывать 

направления, формы и методы коррекционно-развивающей деятельности, 

принимать профессиональные решения с учетом индивидуально-личностных 

особенностей детей с особыми образовательными потребностями; знать 

этические и правовые нормы, регулирующие образовательный процесс в 

специальных организациях образования и использовать их в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи ОП 

1. Подготовка педагогических кадров в области специальной педагогики с 
учетом лучшего мирового и национального опыта, на основе лучших мировых 

практик и инновационных идей; 
2. Развитие профессиональных компетенций в области диагностико-
консультативной, коррекционно-педагогической, организационно-
управленческой, консультативно-методической и культурно-просветительной 

деятельности. 
3. Формирование нравственной, этической, экологической, гражданско-
правовой культуры, добропорядочности, общечеловеческих и социально-
личностных ценностей; 
4. Совершенствование умений комплексного многоуровневого решения 

проблем, работы в команде и самостоятельно, готовности к лидерству и 
коллаборативности. 

Результаты обучения ОП 
 
 
 

По завершении образовательной программы обучающийся будет способен: 
- осуществлять свои права, свободу и обязанности по отношению к семье, 

коллективу, обществу, родной стране; 
- обеспечивать коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном, русском и иностранном языках, владеть академическим 

письмом; 
- применять основные современные IT-технологии в сфере личной, 
общественной и профессиональной деятельности и знание теоретических основ 

и технологий коррекционно-педагогической деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями; 



- использовать основные психологические и педагогические методы, приемы и 

средства по обновленному содержанию образования, необходимые для 

осуществления профессиональных функций; 
- использовать технологии контроля и оценки особенностей физического и 

нервно-психического развития детей с ограниченными возможностями; 
- консультировать детей и взрослых с отклонениями в развитии по проблемам 
обучения, развития, и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями и родителей и общеобразовательных педагогов 
по проблемам обучения, развития, и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями. 
- учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития; 
- прогнозировать медико-психолого-социально-педагогическую работу на 

основе понимания принципов формирования государственной социальной 

политики; 
- моделировать методы развития психических и речевых процессов, 
формирования социально-значимых умений и навыков, стимуляции их 

познавательной деятельности и применения полученных навыков в 

повседневной жизни; 
- обеспечивать оптимальные социально-средовые и образовательные 

(профессиональные) условия жизнедеятельности лицам с ограниченными 

возможностями в условиях специального и инклюзивного обучения; 
- организовывать педагогическое сотрудничество с другими специалистами и 

семьей ребенка с ограниченными возможностями; 
- реализовывать преемственность воспитания, обучения и социализации детей 

раннего, дошкольного, школьного возраста с различными отклонениями в 

развитии; 
- самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для достижения 
образовательных результатов, в том числе для создания собственных цифровых 

образовательных ресурсов для обучения учащихся в условиях смешанного и 

дистанционного обучения в рамках обновленного содержания образования. 
Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 6В01901 Дефектология 
Уровень квалификации по 

Отраслевой рамке 

квалификации 
6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Перечень должностей 
специалиста 

- олигофренопедагог; учитель; логопед организаций образования для детей с 
нарушениями интеллекта; 
- сурдопедагог; учитель начальных классов для детей с нарушениями слуха; 
- логопед; учитель начальных классов для детей с нарушениями речи; 
- тифлопедагог; учитель начальных классов для детей с нарушениями слуха; 
- дефектолог общеобразовательных учреждений с инклюзивным обучением и 

воспитанием детей с особыми образовательными потребностями. 

Объект профессиональной 

деятельности 

Общеобразовательные школы, коррекционные школы, реабилитационные 

центры, кабинеты коррекции, логопедические пункты при дошкольных и 
школьных учреждениях, учреждения технического и профессионального 

образования; институты повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, департаменты (управления) образования. 
 
 
 
  



Passport of educational program  
 

Education area code and 
classification 6В01 Pedagogical science 

Code and classification of 
training areas 6В019 Training of specialists in special pedagogy 

Сode and name of education 

program 6В01901 Defectology 

Groups of educational 
programs В020 Training of specialists in special pedagogy 

The uniqueness of the 
educational program 

1. This program is aimed at developing professional competencies in the field of special 
pedagogy. 
2. the Educational program is implemented with the involvement of leading teachers of 
the specialty "Special pedagogy", "Psychology", speech pathologists and speech 
therapists of special and correctional institutions for children with disabilities in the city 
and region. 
3. within the framework of the choice of "Minor" programs, students have the opportunity 
to study in-depth specializations: speech therapy technology, sign language teaching 
technology, oligophrenopedagogy technology, typhlopedagogy technology. 
4. Students have a unique opportunity to pass industrial and educational practice in 
special and correctional institutions for children with disabilities and in the scientific and 
educational center of the University "Ziyatker", participate in various activities in the 
field of pedagogy, inclusive education, social adaptation and rehabilitation of persons 
with special educational needs, etc. 
5. Students have the opportunity to develop research competencies through participation 
in research projects and international programs. 

Profile map of education program 

Purpose of EP  

Training of a competent specialist in the field of correctional pedagogy, able to solve 
professional problems in the field of special and inclusive education, develop and justify 
the directions, forms and methods of correctional and developmental activities, make 
professional decisions taking into account the individual and personal characteristics of 
children with special educational needs; know the ethical and legal norms governing the 
educational process in special educational institutions and use them in their professional 
activities. 

Objective of EP 

1. Training of teaching staff in the field of special pedagogy, taking into account the best 
international and national experience, based on the best world practices and innovative 
ideas; 
2. Development of professional competencies in the field of diagnostic and Advisory, 
correctional and pedagogical, organizational and managerial, Advisory and 
methodological, cultural and educational activities. 
3. Formation of moral, ethical, environmental, civil and legal culture, integrity, universal 
and social and personal values; 
4. Improving the skills of complex multi-level problem solving, working in a team and 
independently, readiness for leadership and collaboration. 

Result of training of EP 

Upon completion of the educational program the student will be able to: 
- to exercise their rights, freedoms and duties in relation to the family, the collective, 
the society, the native country; 
- to carry out social and professional activities responsibly; 
- demonstrate the possession of culture, the main mental operations, commitment to 
learning throughout life; 
- demonstrate organizational skills, leadership qualities; 
- demonstrate communication in oral and written forms in the state, russian and foreign 
languages; 
- apply the main modern information and communication tools and technologies in the 
field of personal, social and professional activities; 
- to improve the professional activity on the basis of knowledge of essence of 
psychological mechanisms, personal features, installations and a direction of subjects, 
their emotional states; 
- possess the basic psychological and pedagogical methods, techniques and tools 
necessary for the implementation of professional functions; 
- to use technologies of control and an assessment of features of physical and 



neuropsychiatric development of children with disabilities; 
- to advise children and adults with developmental disabilities on the problems of 
learning, development, and professional self-determination of persons with disabilities; 
- to advise parents and General education teachers on the problems of education, 
development, and professional self-determination of persons with disabilities. 
- to consider General, specific (at different types of violations) regularities and 
individual features of mental and psychophysiological development; 
- to model and predict medical-psychological-social-pedagogical work on the basis of 
understanding of principles of formation of the state social policy; 
- to apply knowledge of theoretical bases and technologies of correctional and 
pedagogical activity with children with disabilities; 
- to possess methods of development of mental and speech processes, formation of 
socially significant skills, stimulation of their cognitive activity and application of the 
acquired skills in everyday life; 
- to organize and provide optimal social and environmental and educational 
(professional) living conditions for persons with disabilities in special and inclusive 
education; 
- to organize pedagogical cooperation with other specialists and the family of a child 
with disabilities; 
- to realize and adequately assess the possibilities of different strategic lines of 
education of children with various disabilities in the conditions of educational, health 
and social protection organizations; 
- to realize continuity of education, training and socialization of children of early, 
preschool, school age with various deviations in development; 
- independently apply IT, smart and stem technologies, and ICTs to achieve educational 
results, including creating their own digital educational resources for teaching students 
in mixed and distance learning within the updated content of education. 

Graduate qualification characteristics 
Awarded degree Bachelor of education in educational program 6B01901 Defectology 

Level of qualification in the 
Industry frame of 
qualifications 

6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

List of aspecialist’spositions 

- oligofrenopedagog, surdopedagogs; teacher; speech therapist of educational institutions 
for children with intellectual disabilities; 
- sign language teacher; primary school teacher for children with hearing impairments; 
- speech therapist; primary school teacher for children with speech disorders; 
the for the blind; elementary school teacher for children with hearing impairments; 
- defectologist of general education institutions with inclusive education and upbringing 
of children with special educational needs. 

The object of professional 
activity 

Secondary schools, correctional schools, rehabilitation centers, correction offices, speech 
therapy points at preschool and school institutions, institutions of technical and 
vocational education; institutes of professional development and retraining of teachers, 
departments (management) of education. 

 


